
 

 

 

شاث أئمت الذكىة في مخالفت مزهب الخىاسج وإبؼاله[-(3) –[ ؼشح العنت للبوىي ] -(2) –[  حبان ابن صحُح]-(1) بُال  –فجشا  بمسجذ هنذظت الشي   .[فخاوي ابن جُمُتمجمىق ]-(5) - للؽنقُؼي[ إًظاح القشآن بالقشآن في طىاء البُان] أ-(4)  - ]جقٍش

،  للموببببببببببببش ]أظببببببببببببىكُا[ مببببببببببببن الـ ببببببببببببش 

 بُال –بمجمم أهل العنت والجماكت

الحنابلت البن أبي  ػبقاث] -(12) –[ البن الجاسود ىقاإلانخ] -(11) –[ مزكشة في أصىل الفقه للؽنقُؼي] -(11) –[ الخحلُل البن جُمُت إبؼال]-(9)–[ الحجت في بُان اإلاحجت لألصبهاني ]  -(8)–[ دفم إيهام الاطؼشا  للؽنقُؼي] -(7) –[ جفعير العلذي] -(6)

 [كن العنت دفاق] -(15) –[ قصص ألانبُاء البن كثير ] -(14) –]نكذ القشآن للقصا [  -(13) –[ ٌللى

 .[البن اإلانزس]ألاوظؽ -(21) –[جفعير البوىي ]  -(19) –لباني[أحكام الجنائض لللالمت ألا] -(18) -]مصباح الـالم في الشد كلى من كز  ؼُخ ؤلاظالم[  -(17) -للؽاػبي[  الاكخصام]  -(16) بُال  –فجشا  بمسجذ هنذظت الشي 

 شبلبببببببببببببببذ الـ بببببببببببببببب]ألاحبببببببببببببببذ ألاول[ مبببببببببببببببن 

 دمُباغ -، ػببل للموش 

]ؼبشح إلالبت الاكخقبباد  -(26) -]قاكبذة للُلببت فبي كلب  الكخبا   والعبنت البببن كببذالقىي[   -(25)  -[الجببىا  الكبافي الببن القبُ ] -(24) -[ منباس العببُل] -(23) -[ مخخصبش الللببى للبزهبي لأللبباني] -(22)-[ فىائبذ ؤلامبام اببن بباص كلببى اقخظباء الصبشاغ اإلاعبخقُ ] -(21)

 [جفعير ابن كثير]  -(31) -]طالل لماكت ألاحباػ[  -(29) -]كؽف النقا  في الشد كلى كلى أبي هذة لأللباني[  -(28) -]وصُت الحفاؾ مما اجفق كلُه ألائمت العخت[  -(27) -للنجمي[ 

،  للموبش ]ألاحذ الثاني والشابم[ من  الـ بش 

 الذق لُت –دميرة القذًمت  -

]الماق  -(37) -]العنن والبذق لللثُمين[  -(36) -متن الىسقاث[ ؼشح ] -(35) -]آلادا  الؽشكُت البن مفلح[  -(34) -]ؼشح البُقىنُت لللثُمين[  -(33) -]لامم الللىم والحك [  -(32) -]الؽُلت والدؽُم إلحعان إلهي ؿ ير[  -(31) -[ جفعير العلذي] -)مكشس(

نُ -(39) -]الاخخُاساث الفق ُت البن باص[  -(38) -ألائمت ألاسبلت واخخالف   البن هبيرة[   ت ؼشح اللثُمين[]العفاٍس

،  للموببببش ]ألاحبببذ الثالبببا[ مبببن الـ بببش 

 الذق لُت -باإلانزلبت 

]دفاق  -(45) –]الكبائش للزهبي[  -(44) -[ خلق أفلال اللباد للبخاسي ] -(43) -[ اإلاىصلي البناإلاخخاس ] -(42) -[ الفصىل في ظيرة الشظىل البن كثير] -(41)-[ إلاقذمت من ظنن ابن ماله للجابشي قؼم اللجالت بؽشح صحُح ا] -(41) - [جفعير العلذي] -)مكشس(

 [.للنجمي ألؼلشي لالقىل الحثِا كلى كقُذة أهل الحذًا من مقاالث ؤلاظالمُين ] -(48) –لبيهقي[]كخا  آلادا  ل -(47) – [بن سحمانال في مخالفت أهل الج ل والابخذاق  ]منهاج أهل الحق والاجباق -(46) - أللباني[لوالعيرة  كن الحذًا النبىي 

  [مجمىق فخاوي ابن جُمُت] -(مكشس )  - )جفعير القشػبي([  الجامم ألحكام القشآن ] -(52) –[ معنذ ؤلامام أحمذ] -(51) - [ كبذ بن حمُذ معنذ] -(51)- [لبوىي ل مصابُح العنت ] -(49)  بُال -فجشا بمسجذ هنذظت الشي 

،  للموبببببش [ مبببببن الـ بببببش ألاول ]الازنببببين 

ت الشبلبت  البحُبشة -مشكض بذس -بقٍش

ذ القيرواني في الفقه اإلاالكيالشظا] -(53) لماكت واحذة ال لماكاث وصشاغ ] -(57)-[ الاظخوازت في الشد كلى البكشي البن جُمُت] -(56) - [جفعير القشآن للعلذي اللؼُف اإلانان في خالصت  جِعير ] -(55)-[ ؼشح ألاسبلين النىوٍت لللثُمين] -(54) -[ لت البن أبي ٍص

ق الخلل  للضسنىجي[  -(61) -]الالابت فُما اظخذسكخه كائؽت كلى الصحابت للضسكش ي[  -(61) -]ظؤالاث ابن القُ  البن جُمُت[  -(59) -]في كلىم الحذًا لأللباني[  -(58) - [لؽُخ سبُم اإلاذخليواحذ ال كؽشاث ل ]بلىن ألاماني للقُذة أبي   -(62) -]حللُ  اإلاخلل  ػٍش
ذ القيرواني[.  ٍص

،  للموبببش [ مبببن الـ ببش الثبباني]الازنببين 

اض   كفشالؽُخ –بالٍش
]الحائُت البن أبي داوود   -(68)–]اللبىدًت لؽُخ ؤلاظالم حللُقاث الفىصان[  -(67)–]معائل الجاهلُت حللُقاث الفىصان[  -(66) –]الخائُت لؽُخ ؤلاظالم بخللُقاث العلذي[  -(65) –بؽشح اللثُمين[  الاكخقاد]إلالت  -(64) –]مزكشة في الفقه لللثُمين[  -(63)

 ]بهجت قلى  ألابشاس للعلذي[ -(72) –]حاؼُت ابن قاظ  كلى كخا  الخىحُذ[   -(71)–]الخىظل والىظُلت لؽُخ ؤلاظالم[   -(71) – [ؼشف أصحا  الحذًا للخؼُب البوذادي]  -(69)–ؼشح الفىصان[ 

،   للموببش [ مبن الـ بش الثالبا]الازنبين 
نت  الذق لُت- بالبنًز

مبن فبخح ة ىاكذ اإلانخقباق]ال -(77) - للباد[ل]إلخناء الثمش في مصؼلح أهل ألازش - (76) -بي ؼامه[أل]الباكا كلي إنكاس البذق والحىادر  -(75) - كبذ الىها [ البن]جفعير آًاث من القشآن  -(74) - [لللثُمين مقذمت اإلاجمىق للنىوي في آدا  الؼلب]ؼشح  -(73)
مت[ -(81) - [تالتي حكي فيها سلىق الصحاب ت]اإلاعائل الفق ُ -(81) - [ألاركاس للنىوي] -(79) - لفىصان[ل]ؼشح نىاقع ألاظالم   -(78)  - للباد[لالباسي   ]اإلالين كلي جف   ألاسبلين ألبن اإلالقن[ -(82) - ]صلت الولى في الخكفير بالجٍش

، للموبببش [ مببن الـ بببش الشاببببم]الازنببين 

 كفشالؽُخ -بعُذي ظال  

]اإلانباس اإلانُبف فبي  -(87) – ]اإلاخخباساث الجلُبت مبن اإلاعبائل الفق ُبت لللالمبت العبلذي[ -(86)–[ كخبا  البىسق لامبام اإلابشوري  ] -(85) -[ الفقُبه واإلاخفقبه للخؼُبب البوبذادي] -(84) -[ ببين الحبق والببؼالن لؽبُخ ؤلاظبالم الفشقان] -(83) -جفعير العلذي  -)مكشس(

 .[ؤلاكلُل أللىبت اللالمت سبُم اإلاذخلي كن أظئلت اإلاصؼلح والجشح والخلذًل] -(91) –]اإلاىػأ في ؤلاكشا [  -(91) –]أظماء هللا الحعنى البن القُ [  -(89) –]آدا  الضفاف في العنت لللالمت ألالباني[  -(88) –الظلُف البن القُ [ الصحُخ و 

 ]اإلاصنف البن أبي ؼِبت[  -(96)  -[محمذ محي الذًن كبذ الحمُذ  الخحفت العنُت بؽشح اإلاقذمت آلالشومُت ]-(95)  -[ ؼشح الفخىي الحمىٍت الكبري ] -(49) -[ للزهبيمنهاج العنت النبىٍت مخخصش ] -(93) - [  الؽافعيؤلامام معنذ  ] -(92)   بُال -فجشا بمسجذ هنذظت الشي 

،  لموببببببببببببش ل]أظببببببببببببىكُا[ مببببببببببببن الـ ببببببببببببش 

 كفشالؽُخ -بمذًنت الحامبىل 

خنكُل لللالمت ال] -(111) -]رم الكالم وأهله لل شوي[   -(111) -[ حللُقاث العلذي كلى كمذة ألاحكام] -(99) -ذ كلُه كخب ؼُخ ؤلاظالم من كلىم القشآن[ ]إمخاق روي اللشفان بما اؼخمل -(98) -[ بذائم الخفعير البن القُ ] -(97) -[ جفعير ابن كثير] -(مكشس )

ؾ[-(115) –[ داس العلادة مفخاح ] -(114) -]اللىاص  من القىاص [  -(113) -[ القىاكذ ألاصىلُت من كخا  الؽشح اإلامخم لللثُمين] -(112) -[ اإلاللمي  ]اإلاىسد الضالل في الخنبُه كلى أخؼاء الـالل للذَو

ت كن اإلاعائل اإلانهجُت] -(117) - [للؼحاوي  زاس مؽكل آلا ألاخُاس بترجِب ؼشح جحفت ]  -(116) -[ جفعير ابن كثير]  -(مكشس )  بُال  -فجشا بمسجذ هنذظت الشي    ألاوظؽ البن اإلانزس[] -)مكشس(  - [فقه النىاصل  ]-(118) –[ ألالىبت ألازٍش

 الـ ببببببش ]ألاسبلببببباء ألاول والثالببببببا[ مببببببن 

 الوشبُت للموش  ػنؼا 

]مخخصبش  إًقباؾ همب  أوألابي ألابصباس  -(113) - ]البشد كلبى اإلابخذكبت الببن البنبا[ -(112) -[ ذ القبىي منـىمبت آلادا  الببن كبب] -(111) -]القبىل اإلافُبذ ؼبشح كخبا  الخىحُبذ لللثُمبين[  -(111) -[ بلبىن اإلابشام للحبافف اببن  جبش] -(119)-[  جفعبير العبلذي] -)مكبشس(

 [العنت والجماكت لللثُمين ؼشح كقُذة أهل] -(117) –]نصائح وفظائح للىادعي[  -(116) –]قؼم اإلاشاء في حك  الذخىل كلى ألامشاء البن بشلغ[  -(115)– [حُاة ؼُخ ؤلاظالم ابن جُمُت للبُؼاس] -(114)–للفالني[ 

 الـ ببببش]ألاسبلبببباء الثبببباني والشابببببم[ مببببن 

 الذق لُت –ببلقاط  - للموش 

بق الىصبىل إألابى الللب  اإلابأمىل للعبلذي] -(121) -[ لامبام اإلالؼبى الخنبُبه والبشد كلبى أهبل ألاهبىاء والببذق] -(121) -[ منخقبى ألاخبباس إلاجبذ البذًن أببي البركباث] -(119) -[ الشوطبت النذًبت لللالمبت صبذًق حعبن]  -(118) -[ جفعير العبلذي] -)مكشس(  -(122)–[ ػٍش

خا  ك]ملاملت الحكام في طىء ال  -(126) –]ؼشح القىاكذ الحعان لللثُمين[   -(125)–ؼشح وصُت الصابىني للنجمي[ ]-(124) –]ندُجت النـش في نخبت الفكش للؽمني[   -(123) – ]الخبصشة في أصىل الذًن كلى مزهب أحمذ للبذ الىاحذ الؽيراصي اإلاقذس ي[
 .والعنت البن بشلغ[

مت صحُح] -(128) [للكخاني لبُان مؽ ىس كخب العنت اإلاؽشفت  لشظالت اإلاعخؼشفتا ] -(127) بُال  -فجشا بمسجذ هنذظت الشي   .]اإلاصنف البن أبي ؼِبت[ -(مكشس ) - [ ابن جُمُت ؼُخ ؤلاظالم جفعير ]-(131) -[ للحنبلي بؽشح اللثُمين ىاكذ ألاصىل وملاقذ الفصىل ق ] -(129) -[ الامام ابن خٍض

]الخمبِغ ألاول والثالبا والشاببم[ مببن 

 .ضفخببىمسجذ النىس ب،  للموش الـ ش 

ببض الشؼبُذ[  الخنبيهباث] -(132)-اإلالبباد[  صاد] -(131) -[ جفعببير اببن كثيببر] -(مكبشس ) ]اإلاىافقبباث   -(135) -[ ؤلاقنبباق فبي معببائل ؤلالمبباق الببن القؼببان] -(134) -[ لؼببشا الحكمُبت فببي العُاظببت الؽبشكُتا] -(133) -العببنُت كلبى اللقُببذة الىاظببؼُت لللالمبت كبببذ اللٍض

ض للذامواني]  -(138)–[ البن القُ  في مصاًذ الؽُؼان إهازت الل فان] -(137) – ]أصىل ألاحكام البن قاظ [-(136) –للؽاػبي[   [ؤلاكالم بنقذ كخا  الحالل والحشام للفىصان]  -( 139)– [الىلىه والنـائش أللفاؾ كخا  هللا اللٍض

ـ ببببببببش إألابببببببببى ]الخمببببببببِغ الثبببببببباني[ مببببببببن ال

 الوشبُت–اإلاحلت الكبري -اللؽاء 

]اإلالخبص الفقهبي  -(144) –ببن قاظب [ ال ]حاؼُت مقذمت الخفعبير  -(143) -ش آل بىػامي[جحزًش اإلاعلمين من الابخذاق في الذًن ألحمذ بن  ج ] -(142) –]هشبت ؤلاظالم للخىٍجشي[  -(141) –]ألاد  اإلافشد لامام البخاسي[  -(141) - [جفعير ابن كثير] -(مكشس )

القبىل العبذًذ فبي ؼبشح كخبا  ] -(148) -ُخ سبُبم اإلابذخلي[ منهج أهل العنت والجماكت في نقذ الشلال والكخب والؼىائف للؽب] -(147) - [ألادلت القىاػم والبراهين في إبؼال أصىل اإلالحذًن للعلذي] -(146) - ] اللىامل اإلاائت للجشلاني [ -(145) –للفىصان[ 
 .[الخىحُذ للعلذي
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